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www.toyota.se

Pluspaketet ger dig en bil fullspäckad med fördelar. Automatisk luftkonditio-
nering och cd-spelare med 6 st högtalare är några exempel. Allt utan extra 
kostnad. Välkommen in på en provkörning som klarar bilprovningen!

Om det inte funkar fi nns Toyota Auris. Från 156.000 kr.
Just nu Pluspaket och AAC utan extra kostnad*. Värde: 19.500 kr.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: 5,0–7,1 L/100 KM.  
UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: 151–166 G/KM. MILJÖKLASS 2005.
*GÄLLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER. KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN, AVTAL ELLER RABATTER.

Ladda inför bilprovningen.
Vem vet, det kanske funkar?
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Öppet: Måndag-fredag 9-18 lördag 11-14 Tel. 0303-24 57 70 
Bultgatan 42, Rollsbo Ind. omr.  www.toyotakungalv.se

Skoda Octavia

Hälso- och sjukvården 
står inför stora ut-
maningar. Det kan 

gälla medicinska såväl som 
tekniska framsteg som gör 
att fler sjukdomar kan botas. 
Det har aldrig kunnat göras 
så mycket i sjukvården som 
idag. Det är också glädjande 
att invånarantalet ökar i om-
rådet och att befolkningen 
lever allt längre. 

Sjukvården är en viktig 
del av den svenska välfärden. 
Det är en stor och spännan-
de uppgift för oss som före-
trädare för befolkningen att 
inom ramen för en ansvars-
full ekonomiskt politik till-
godose dessa vårdbehov. De 
områden som kommer att 
vara prioriterade de närmas-
te åren är:

• Psykisk hälsa, psykisk 
ohälsa, psykiatri, inklusive 
barn och ungdomspsykiatri

• Barn och ungdomars 
hälsa, barn och ungdoms-

sjukvård, barn och ungdom i 
behov av särskilt stöd av vård 
och omsorg

• Äldres hälsa, äldresjuk-
vård

• Patienter i behov av 
vård och stöd i livets slut-
skede.

Det handlar också om att 
stärka och utveckla folkhäl-
soarbetet i samverkan med 
kommunerna samt att hälso- 
och sjukvården arbetar mer 
hälsofrämjande.

Det är mycket glädjande 
att Kungälvs sjukhus i prin-
cip nått målet att klara vård-
garantin till besök och be-
handling. Väntetiderna på 
sjukhuset har reducerats 
kraftigt under hösten. En 
god tillgänglighet till såväl 
primärvården som sjukhu-
set är frågor som hälso- och 
sjukvårdsnämnd (HSN 4) 
för de över 116 000 invånar-
na i kommunerna Kungälv, 

Ale, Stenungsund, Tjörn och 
Öckerö arbetar aktivt med.

I uppdragen till vårdgivar-
na för 2008 har HSN 4 även 
lyft fram barn- och ungdo-
mars hälsa. Den s k ”barn-
pengen” till primärvården 
som är lika för alla barn har 
kunnat höjas med över 15%. 
”Barnpengen” bekostar 
bland annat primärvårdens 
kostnader inom barn- och 
mödravården.  Andra sats-
ningar för barn och ungdo-
mar är inom barn och ung-
domsmedicin, ungdomsmot-
tagningarna samt satsning på 
psykiatrisjuksköterskor inom 
barn- och ungdomspsykia-
trins öppenvård. 

Den psykiatriska vuxen-
vården kommer att förstär-
kas såväl inom sluten- som 
öppenvård. Akutteamet för-
stärks och öppenvårdsmot-
tagningarna förstärks med 
rehabiliteringspersonal.

I Ale kommun kommer 
sjukgymnastiken att kraftigt 
utökas under 2008.

De omfattande satsningar 
som kunnat göras 2008 har 
sin grund i regionens goda 
ekonomi samt den klara 
viljan som finns att förde-
la resurserna rättvist efter en 
behovsmodell. I år har HSN 
4 kunnat tillföra vårdgivar-
na närmare 40 mkr utöver 
generella kostnadsökning-
ar.  Det är vårt  mål  att de 
ökade satsningarna skall 
bidra till att vårdbehoven i 
ökad utsträckning kan till-
godoses.
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Sjukvården en viktig del av den svenska välfärden


